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Nagovor ravnateljice 

Pozdravljeni osnovnošolci, naši bodoči dijaki, 
 
v Srednji šoli Zagorje izobražujemo za pestro paleto poklicev, ki so v 
današnjem času zelo iskani. Verjamem, da je naša šola ustanova, v ka-
tero dijaki radi prihajajo, se z zanimanjem učijo in razvijajo svoje po-
tenciale. 
Vsak začetek je težak. Vendar nam novi začetki ponujajo nove prilož-
nosti in izzive za doseganje ciljev. Nekateri si zastavljajo cilje tako viso-
ko, da jih ne morejo doseči, zato se vedno počutijo neuspešni. Drugi 
pa se tako bojijo neuspeha, da nikoli niti ne poskušajo doseči svojih re-
sničnih ciljev. Postavite si uresničljive cilje. Cilji so le smer, v katero 
greš, in so lahko zabavni ter prilagodljivi. Novi izzivi nam omogočajo, 
da se vsak dan naučimo nečesa novega, prisilijo nas, da poiščemo dru-
gačno pot do cilja, in prav to je čar učenja. 
Stara armenska modrost pravi, da nekaterih stvari ne moreš narediti, 
dokler se jih ne naučiš, drugih se ne naučiš, dokler jih ne narediš. 
V naši šoli vas bomo vodili skozi pridobivanje znanja, vam pomagali 
odgovoriti na vprašanja, vas spremljali na poti vašega dozorevanja, 
spodbujali vaše sanje in pomagali uresničiti vaše cilje. 
 
Dobrodošli v Srednji šoli Zagorje! 
 

Aljaša Urbanija, ravnateljica 
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Predstavitev programa 
V 2- letni program se usmerjajo učenci, ki imajo veselje in interes za 
pridobivanje praktičnih znanj s področja gospodinjskih del, krojenja, 
šivanja in ročnih del.  

V program nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je iz-
polnil  

a) osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj 
sedmi razred osnovne šole (program devetletke) ali  

b) kdor je zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu z 
nižjim izobrazbenim standardom. 

Program traja dve leti, ob koncu izobraževanja dijaki opravljajo zaključ-
ni izpit.  

Vpisni pogoji 
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Predmetnik 

  

  

  

1. letnik 2. letnik Skupaj Št. kre-
ditnih 
točk Št. 

tednov 
Št. ur 

Izobraževanje  A + B + E 32 31 63 2015 108 

Interesne dejavnosti D 2 1 3 96 4 

Praktično usposabljanje z  
delom Č 

2 2 4 152 6 

Zaključni izpit   2 

Skupno število tednov 36 34 70 2263 120 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 1. letnik 2. letnik Skup-
no št. 

Št. kre-
ditnih 

kratica   izbirnost   

SLO Slovenščina O 62 2 93 3 155 8 

MAT Matematika O 75 2 93 3 168 9 

DIN Družboslovje in nara-
voslovje 

O 124
* 

4 
124

* 
4 248 12 

ŠVZ Športna vzgoja O 62 2 62 2 124 5 

Skupaj A   312 10 372 12 695 34 

*DIN 1. letnik 62 DRU + 62 NAR; 2. Letnik 93 DRU + 31 NAR 
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B – Strokovni moduli 1. letnik 2. letnik Skupno 
št. ur 

Št. kre-
ditnih 
točk 

oznaka/
kratica 

izbir-
nost 

  
  

M 1 

  

KDM 

O Komunikacija na delovnem 
mestu/  teorija 32 1 16 0,5 

112 

 1 

6 
Komunikacija na delovnem 
mestu/ praksa 

32 1 32 1 5 

M 2 

  

ČUP 

I Čiščenje in urejanje prostorov/ 
teorija 64 2     

 160 

 4 

9 
Čiščenje in urejanje prostorov/ 
praksa 

96 3     5 

M 5 

  

KIS 

I Kuhanje in strežba/ teorija 
32 1     

 140 

2 

8 
Kuhanje in strežba/ praksa 

108 3,5   
  

  
6 

M 10 

  

OET 

I Oblikovanje enostavnih teksti-
lij/teorija 32 1     

 140 

2 

8 
Oblikovanje enostavnih teksti-
lij/ praksa  

108 3,5     6 

M 23 

  

EID 

I Enostavni izdelki za dekoracijo/ 
teorija 32 1 33 1 

 160 

2 

 9 
Enostavni izdelki za dekoracijo/ 
praksa 

31 1 64 2 7 

M 12 

 

PPO 

I Pomoč pri pripravi obrokov / 
teorija 

    31 1 

160 

2 

9 Pomoč pri pripravi obrokov / 
praksa     129 4 7 

Skupaj B 567 18 305 9,5 872 49 

E – odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik Skupno 
št. ur 

Št. kreditnih 
točk 

kratica     

SAG Strokovna angleščina 64 2 64 2 128 7 

OSV Oskrba in vzdrževanje 64 2     64 4 

    96 3 96 5 

M25 

VET 

Vzdrževanje in izdelava enostav-
nih tekstilnih izdelkov/teorija 

    31 1 

160 

2 

9 Vzdrževanje in izdelava enostav-
nih tekstilnih izdelkov/praksa     129 4 7 

Skupaj E 128 4 320 10 448 25 
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Pomočnik/pomočnica oskrbnica 
Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomočnik/pomočnica oskrbnica pri-
dobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov: 

 
Oznaka 

Strokovni modul Sklopi 
Št. kreditnih 
točk 

M1 Komunikacija na delovnem mestu Vsi sklopi 6 

M2 Čiščenja in urejanje prostorov Vsi sklopi 9 

M5 Kuhanje in strežba Vsi sklopi 8 

M25 Vzdrževanje in izdelava enostavnih 
tekstilnih izdelkov 

Vsi sklopi 9 

Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja pridobivajo praktična znanja v 
šoli in pri delodajalcu. Pri praktičnem pouku v šoli pri predmetih kuha-
nje in strežba ter pomoč pri pripravi obrokov so dijaki oblečeni v 
ustrezno delovno obleko.  
Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) poteka v 1. in 2. letniku 
po dva tedna. Dijaki ga lahko opravljajo pri različnih delodajalcih. Naj-
pogosteje se odločajo za delo v šolskih ali vrtčevskih kuhinjah, domo-
vih za starejše ljudi pa tudi v gostinskih obratih. V domovih za starejše 
lahko opravljajo PUD v kuhinji, pralnici, pomagajo pri čiščenju …  
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Izvedba izobraževalnega  

programa 

Med izobraževanjem v programu pomočnik v biotehniki in oskrbi dijaki 
razvijajo ustvarjalnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje, odgo-
vorno skrbijo za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijajo poziti-
ven odnos do zdravega načina življenja, razvijajo ekološko zavest, varč-
nost, osebno odgovornost, znajo sodelovati v skupini ... 
Pri komunikaciji na delovnem mestu spoznavajo pravila obnašanja in 
ravnanja v skladu z bontonom, se naučijo komunicirati v različnih situ-
acijah - tudi v poslovnem življenju. Pri kuharstvu in strežbi ter pomoči 
pri pripravi obrokov se naučijo pripraviti kuhinjo in delovne prostore, 
po navodilih pripraviti različne jedi in obroke, pripraviti pogrinjke ter 
servirati hrano in pijačo. Pri strokovni modulih vzdrževanje in izdelava 
enostavnih tekstilnih izdelkov in enostavni izdelki za dekoracijo spozna-
vajo tekstilne materiale, jih pravilno vzdržujejo, uporabljajo stroje in 
naprave, izdelajo dekorativne izdelke, drobna darila, modni nakit, 
aranžmaje … 
V odprtem kurikulumu sta tudi predmeta oskrba in vzdrževanje, kjer 

spoznavajo zdrav življenjski slog, se naučijo pomagati pri domski in 

gospodinjski oskrbi, pomagajo pri osnovni skrbi za oskrbovanca ter 

razvijajo socialne stike, ter strokovna angleščina, kjer se naučijo pred-

staviti sebe in svojo družino, konjičke in druga osnovna znanja v angle-

škem jeziku. 

Opis in predstavitev strokovnih modulov 
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Kam po končanem šolanju? 

Dijaki, ki uspešno zaključijo šolanje, lahko nadaljujejo izobraževanje v 

poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju. Dijaki naše šole 

večinoma nadaljujejo izobraževanje v programu trgovec ter gastro-

nomske in hotelske storitve. 

Nadaljevanje šolanja 

Dijaki, ki pa se ne odločijo za nadaljnje šolanje in se odločijo za zaposli-

tev, si lahko poiščejo službo v različnih dejavnostih, kot so pomoč v 

gostinstvu v različnih obratih, na turističnih kmetijah, na področju šiva-

nja, v domovih za starejše občane ... Z opravljenimi nekaterimi strokov-

nimi moduli dijaki pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK po-

močnik/pomočnica oskrbnice. 

Zaposlitev 



9 

Interesne dejavnosti 
Med izobraževanjem na Srednji šoli Zagorje, se tudi dijaki nižjega po-

klicnega izobraževanja udeležujejo različnih dejavnosti, kot so ekskurzi-

je, športni, kulturni in naravoslovni dnevi, različnih delavnic, projekt-

nega tedna … 
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Vtisi dijaka 
Moje ime je Blaž Strgaršek. Srednjo šolo Zagorje sem s poklicno matu-
ro uspešno zaključil leta 2017.  
Zaradi  težav, ki so bile posledica mojih  bolezni v otroštvu, sem najprej 
obiskoval oddelek s prilagojenim programom na Osnovni šoli Tončke 
Čeč v Trbovljah.    
Svoje izobraževanje sem nadaljeval na Srednji šoli Zagorje, ki sem jo v 
treh programih obiskoval celih 7 let. Začel sem z dvoletnim progra-
mom pomočnik v biotehniki in oskrbi, nato pa nadaljeval v 3-letnem 
programu gastronom/hotelir. Po opravljenem zaključnem izpitu sem se 
vpisal v program 3+2 gastronomija in ga z maturo leta 2017 tudi uspe-
šno končal.  
Na leta, ki sem jih preživel v Srednji šoli Zagorje, imam zelo lepe spo-
mine. Za mojo uspešno študijsko pot imajo veliko zaslug tudi profesorji  
te šole, ker  so mi pomagali, da sem nadoknadil vrzeli v znanju,  mi sve-
tovali in pomagali na poti k mojim ciljem.   
Na Srednji šoli Zagorje dijaki nismo bili le številke. Profesorji so znali 
odkriti  naše sposobnosti, za katere sami prej nismo vedeli. Verjeli so v 
nas in nam stali ob strani tudi takrat, kadar nam ni šlo. S skupnimi 
močmi smo premagali težave. 
A, Srednja šola Zagorje ni le šola, ki dijake izobražuje za določene pokli-
ce - dijake uči tudi za življenje. Ponuja jim dodatna usposabljanja, krož-
ke in ekskurzije. Jaz sem se v 4. letniku udeležil usposabljanja s praktič-
nim delom v Milanu.  
Na šoli se izvaja tudi program MEPI – mednarodno priznanje za mlade, 
kjer se mladi na bronasti, srebrni in zlati stopnji prostovoljno preizku-
šajo na štirih področjih – veščine, prostovoljstvo, šport in pustolovske 
odprave. Pri tem pridobivajo nova znanja in izkušnje. V času šolanja 
sem uspešno končal bronasto, srebrno in zlato stopnjo. Naučil sem se 
osnov podjetništva, tehnike plavanja in preživetja v naravi. Hoja v hri-
be mi je od takrat postala navada. Na izmenjavah v tujini (v Grčiji in na 
Portugalskem) sem obogatil svoje zanje angleškega in nemškega jezika 
in se naučil nekaj francoskih besed. Spoznal sem nove prijatelje, spora-
zumevanje v tujem jeziku zdaj zame ni več problem.   
Moj moto v programu MEPI je bil: KJER JE VOLJA, JE TUDI POT. Moja 
pot se je začela z vpisom na Srednjo šolo Zagorje. Bila je uspešna, zato 
jo priporočam tudi vam.  


